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 معرفی درس

 

 اصول و مبانى طب سنتى

آیندۀ این انداز از وضعيت طب سنتى و مكمل در دنيا و بيان چشمدورنمایی كلى  گيرد؛ ارائۀمیاین درس دو هدف را پی
 طب و نگاه آنها به انسان . دیدگاه دانشمندان اسالمى )ایرانى( دربارۀ پزشکی، و بررسى شاخه از علوم

ا و علم هدر این درس دیدگاه دانشمندان اسالمى دربارۀ طب نظرى كه شامل علم امور طبيعيه، علم علل و اسباب بيماری
 ها و همچنين طب عملى كه شامل تدابير صحى و تدابير مرضى است، بيان شده است.ها و عالئم بيمارینشانه
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 (طب سنتى و مكمّلحال و آیندۀ  گذشته،) اول جلسۀ

 

 اهداف درس 

 : آشنایى با

 تاریخچۀ طب مکمل و جایگزین؛ 

 های طبی بومى غير رایج؛علل و ميزان رویکرد به روش 

 های آماری مصرف داروهای گياهی. ونهنم 

 

 مکمل و گذشته، حال و آیندۀ طب سنتی 

 آمار مصرف داروهاى گياهى در كشورهاى اروپایى

 آمار فروش داروهاى گياهى و گياهان دارویی رسمی در ایران

 آمار استقبال مردم اصفهان از كاربرد روش هاى گوناگون طب مکمل
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 (مكاتب اصلى طب مكملتعدادى از  بررسى) جلسۀ دوم

 

 هدف درس 

 آشنایى با:

 .تاریخچه و عملکرد برخى از مكاتب اصلى طب مكمل 

 درآمد

 (Acupunctureـ طب سوزنی )1

   Herbal Medicine)ـ گياهان دارویى )2

 ( Reflexologyـ رفلكس درمانى )3

 ـ ماساژ درمانى 4

  (iridology) ـ ایریدولوژى5

 (Therapeutic prayer)ـ دعا درمانى 6

  T.I.M)( و )T.C.Mـ طب سنتى )7

 ـ تعریف طب سنتى 1

 ـ لزوم ترویج طب سنتى از دیدگاه سازمان جهانى بهداشت2

 کند؟ چرا سازمان جهانی بهداشت ترویج طب سنتى را تشویق می
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 )طب سنتى ایران(سوم جلسۀ 

 

 اهداف درس 

 :آشنایى با

 ایران؛ها، اصول و مبانی طب سنتی تاریخچه، شاخه 

 .تعریف علم طبّ در طب سنتى ایران 

 طب سنتى ایران تاریخچۀ 

 ـ اقوال و دیدگاها1

 الف( دیدگاه پائول هيزن 

 ب( دیدگاه سيریل الگود

 ج( دیدگاه زرتشت

 د( دیدگاه على بن عباس اهوازى 

 ـ  دانشگاه جندى شاپور2

 شاخه هاى طب سنتى ایران  

 طب سنتى ایراناصول و مبانى 

 حكمت  اىهشاخه

 بندی شده است. حکمت به دو شاخه حکمت نظری و حکمت عملی طبقه

 طب سنتى ایران تعریف طب از دیدگاه 
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 )انواع طب( چهارمجلسۀ 

 هدف درس 

 آشنایى با :

 .طب نظرى و عملى و تقسيمات هر یک از آن دو 

 

 درآمد

 شود: طب نظری و طب عملی.طب به دو شاخه تقسيم می

ها به آن نيازمند است و طب عملى هایی است كه حکيم و پزشک براى تشخيص بيمارىه دانشطب نظری مجموع

 افراد سالم است.  ها و حفظ سالمتىمجموعه اقدامات او در جهت درمان بيمارى

 

 انواع طب 

 طب نظرى  الف(

 طب نظری داراى سه شاخه است: 

 ـ علم امور طبيعيه )فيزیولوژی( 1

 ( Etiology ها )اتيولوژیب بيمارىـ علم علل و اسبا2

 Semiotics)    ها )ـ علم دالئل و عالئم بيمارى3

  طب عملى ب(

 تدابير صحى ـ 1

 ـ  تدابير مرضى 2
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 الف( تدبير باالغذیه

 ب( تدبير باالدویه 

 ال یداوى ج(  اعم

 ـ فصد1

 ـ حجامت 2
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 )1 امور طبيعيه(پنجم  جلسۀ

 عناصر اربعه 
 

 
 هدف درس

 آشنایى با:
 ها در بدن انسان.ربعه در جهان طبيعت و بررسی آنتعریف و ویژگى اركان )عناصر( ا 

 
 درآمد 
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شود، و در این جلسه به اركان پرداخته خواهد بندى مىامور طبيعيه به ارکان، امزجه، اخالط، اعضا، ارواح، قوا و افعال تقسيم
 شد.
 

 اركان )عناصر( اربعه 
 

 كيفيت عناصر اربعه
 

 عناصر اربعه در بدن انسان وجودى فلسفۀ
 خاك عنصرى الف(
 آب عنصرى  ب(

 در بدن انسان  بررسى آب و خاك عنصرى
 عنصرى ج( هواى

 د( آتش عنصرى
 هاى غذایىبررسى آب و آتش عنصرى در نمونه
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 )2 امور طبيعيه( ششم جلسۀ

 امزجه

 

 هدف درس 

 ها در انسان.با انواع و تعریف مزاج آشنایى 

 

 درآمد

 هامزاج انواع

  عتدلم مزاجـ1

 ـ مزاج گرم و خشك 2

 ـ مزاج گرم و تر 3

 سرد و تر ـ مزاج 4

 ـ مزاج سرد و خشك 5

 ـ مزاج گرم 6

 ـ مزاج تر7

 ـ مزاج سرد8

 ـ مزاج خشک9



12 

 

 

 (3)امور طبيعيه جلسۀ هفتم

 امزجه )بخش دوم(

 

 اهداف درس

 درآمد

 عوامل تأثيرگذار بر مزاج انسان

 . سن1

 رشد الف( دورۀ

 انی( )جو شباب ب( دورۀ

 )ميانسالی(  ج( دورۀ كهولت

 پيرى  د( دورۀ

 . تغيير فصل 2

 مکان  .3

 . اعضای بدن4

 هدف درس

 آشنایی با:

 گذار بر مزاج انسان. عوامل تأثير 

 درآمد

های مفرد و مرکب بحث و اشاره شد که بحث مزاج و شناخت آن از مطالب بسيار پيشين دربارۀ کليات مزاج، مزاج در جلسۀ
طب سنتی ایران است. در این جلسه این نكته مورد توجه قرار خواهد گرفت كه مزاج کيفيت ثابت و مشخصی که مهم در 

توان سالمتی را حفظ و بيماری را آن می همواره در فرد ثابت باشد نيست، بلكه به عوامل مختلفی بستگى دارد که به واسطۀ
 انسان مورد بررسى قرار خواهد گرفت.درمان كرد. در این جلسه عوامل تأثير گذار بر مزاج 
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 )4امور طبيعيه ( جلسۀ هشتم

  اخالط

 هدف درس 

 آشنایی با: 

 هاى آنها. اخالط و ویژگی 

 

 مراحل هضم غذا در بدن 

 ـ خلط دم )خون(؛ 1

 ـ خلط بلغم؛ 2

 ـ خلط صفرا؛ 3

 ـ خلط سودا. 4

 

 اخالط اربعه

 ـ خلط صفرا1

 ـ خلط دم2

 ـ خلط بلغم3

 ـ خلط سودا4
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 (4)امور طبيعيهجلسۀ نهم 

 اهداف درس 

 با: آشنایى

 ها؛از آن کاعضا و مزاج هر ی 

 آنها.هاى ارواح سه گانه و ویژگی 

 

 درآمد

در جلسۀ قبل در رابطه با مبحث اخالط اربعه بحث شد كه این اخالط عبارت است از خلط صفرا که گرم و خشک است، 
اش تغذیه و رشد بدن است و همچنين خلط بلغم که سرد و تر است و از نظر حجمی بعد خلط دم که گرم و تر است و وظيفه

ط خون قرار دارد و وظيفۀ آن تبدیل شدن به خون، نرم کردن و رطوبت بخشيدن به مفاصل است و خلط سودا که از از خل
 نظر کيفيت سرد و خشک است، در این جلسه در رابطه با اعضا بحث خواهد شد.

 اعضا و ارواح

 درآمد 

 اعضا 

 تعریف اعضا 

  (1طبقه بندى اعضا )

    مفردالف(

   ب( مركب 

   (2طبقه بندى اعضا )

   الف( رئيسه 

 ب( غير رئيسه  

 هامزاج اندام



15 

 

 

 تشخيص مزاج 

 ارواح 

 روح طبيعيه  .1

 روح نفسانيه  .2

 روح حيوانيه  .3

 چکيده 

 پرسش
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 (5امور طبيعيه ) جلسۀ دهم

 هدف درس

  با:  آشنایى

 هاى آنها.ن، انواع و ویژگیقوای انسا 

 

 درآمد

شود و فعل در بدن می شود، در نهایت تبدیل به انرژیگيرند؛ هنگامی که حرکتی در بدن ایجاد میقوا از ارواح منشأ مى
نفسانيه افتد، در مقابل هر کدام از ارواح، یک قوه وجود دارد. در مقابل روح طبيعيه، نفسانيه و حيوانيه قوای طبيعيه، اتفاق می

 و حيوانيه وجود دارند. 

 قوا

 الف( قواى طبيعيه 

 . قواى خادمه 1

 .قواى مخدومه 2

  نفسانيه ب( قواى

  مدركه قواى .1

 مشترک حس الف(

  اليخ ب(

  وهم ج(

  متصرفه ۀقو د(

  محركه قواى .2
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 (طب نظرى) یازدهم جلسۀ

 هاعلم علل و اسباب بيماری

 

 هدف درس 

 ها.بندى آنها و طبقهعلم علل و اسباب بيماری با آشنایى 

 

 درآمد

بندی ارواح، روح حيوانيه، نفسانيه و طبيعيه بحث شد، از دیگر امور طبيعيه قوا است که در جلسۀ گذشته در رابطه با طبقه
های کند در جایگاهمی بندی آن مانند طبقه بندی ارواح است، قوۀ حيوانيه، نفسانيه و طبيعيه، وقتی روح در بدن حرکتطبقه

ها به جایگاه گویند. از دیگر امور طبيعيه افعال است که هنگامى روحها قوا میکند که به آنوابسته به خود ایجاد انرژی می
کند که در بحث بعدی به آن خواهيم پرداخت. اشاره شد كه طب به دو شاخۀ ها بروز میها در اندامرسند فعلی از آنخود می
شود، طب نظری دارای سه شاخه است، امور طبيعيه، اسباب و علل و علم دالئل و عالئم، در بندی میعملی طبقه نظری و

 این جلسه در رابطه با علم اسباب و علل بحث خواهد شد. 

 

 نظرى طبّ

 هابيماری اسباب و علل معل

 مرض انواع

 مفرد مرض( الف

 مرض مفرد شامل سه دسته است:

 مرکب مرض( ب

 مزاج سوءمفرد تابع  مرض .1
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 ( سوء مزاج ساده الف

 ى ( سوء مزاج مادب

 تركيب هيئت سوءمفرد تابع  مرض .2

 خلقت  امراض( الف

  شکل امراض .1

 مجاری امراض .2

 اوعيه  امراض .3

 سطوح  امراض .4

 مقدار(امراض ب

 ( امراض عددج

 عوض امراض( د

 تابع تفرق اتصال  مفردِ مرض .3

 ب( تشنج 

 ق ج( خنا

 سرطان  د(

 يماریب زمانی مراحل
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 )1 ضروریّه ستّۀ( دوازدهم جلسۀ

 

 اهداف درس

 آشنایى با:

  سالم؛ ضرورى براى زندگى شش اصل 

 هاى دو اصل هوا و غذا.ویژگى 

 

 درآمد

شود ستۀ ضروریه یا شش اصل ضروری برای زندگی سالم، این شش علت و سبب مهم، اگر موجود باشد سالمتی حاصل می
ت. این شود و رعایت این شش اصل برای حفظ سالمت جامعه بسيار مهم اسها را از دست بدهد بيمار میو چون فرد آن

 شش اصل ضروری برای زندگی سالم عبارت است از: 

 . األهویه،) آب و هوا(؛ 1

 ها(؛ ها و آشاميدنی. االطعمه و االشربه)خوردنی2

 . نوم و یقظه )خواب و بيداری(؛3

 . حرکت و سکون؛ 4

 . احتباس و استفراغ؛ 5

 . اعراض نفسانی یا حاالت روحی و روانی. 6

 ضروریه  ستۀ

 (ا)األهویههو وآب  .1

 (االشربه و)االطعمه هاآشاميدنی و هاخوردنی .2
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 (2 ضروریّه )ستّۀ سيزدهم جلسۀ

 ها( وشيدنیها و نخوردنی) اطعمه و اشربه

 هدف درس 

 آشنایى با:

 بندى غذاها از نظر کيفيت هضم، نوع و مقدار اخالط توليدی. طبقه 

 

 درآمد

بندی کلی غذاها بحث شد. گفته شد كه غذاها از دیدگاه دانشمندان در جلسۀ قبل در رابطه با ستۀ ضروریّه، آب و هوا و طبقه
ثافت و اعتدال، براساس صالح الکيموس و ردىء الکيموس و براساس طب سنتی ایران به هجده گروه، براساس لطافت، ک

ها پرداخته خواهد شد و سر شود. در این جلسه به هر یک از این گروهبندی میکثير الغذاء، قليل الغذاء و معتدل الغذاء طبقه
خاص برای یک دسته از افراد ى است یک نوع غذا اى از افراد مناسبگروه آنها معرفى خواهد شد. هر غذایی برای یک دسته

تواند مشکالتی به همراه داشته باشد، مهم این است که فرد مزاج خودش را بشناسد و برای حفظ اعتدال مزاجی خود از مى
رعایت كند سالمتی ارمغان او خواهد بود.  ستۀ ضروریه به شكل مناسب استفاده كند. اگر فردی ستۀ ضروریه را در زندگى

 ها گسترش یافته است. فانه به دليل اختالل در بسياری از ستۀ ضروریه بيماریامروزه متأس

 

 بندى غذاها طبقه

 لطيفِ صالح الكيموس  .1

 كثير الغذاء الف(

 قليل الغذاء  ب(

 متوسط الغذاء ج(

 كثيفِ صالح الكيموس . 2 

 كثير الغذاء الف(

 قليل الغذاء  ب(
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 متوسط الغذاءج(

 الكيموس . معتدلِ صالح 3 

 كثير الغذاء الف(

 قليل الغذاء  ب(

 متوسط الغذاءج(

 . لطيفِ فاسد الكيموس 4 

 كثير الغذاء الف(

 قليل الغذاء  ب(

 متوسط الغذاءج(

 كثيفِ فاسد الكيموس . 5          

 كثير الغذاء الف(

 قليل الغذاء  ب(

 متوسط الغذاءج(

 . معتدلِ فاسد الكيموس 6 

 كثير الغذاء الف(

 قليل الغذاء  ب(

 متوسط الغذاءج(
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 (3ضروریه  )ستۀ چهاردهم جلسۀ

 

 هدف درس

 آشنایى با:

 هاى هر یک از آنها.گانه برای زندگی سالم و ویژگییگر اصول ششد 

 

 ستۀ ضروریه

 ( اليقظه و النّوم)بيدارى و ـ خواب3

 سكون و حركتـ 4

 تفراغاس و احتباسـ 5

 (نفسانيه)اعراض  روانى_  روحى حاالتـ 6

 شود:اند که برای نمونه به چند مورد اشاره میحکما برای این کيفيات روحی و نفسانی تأثيراتی را بيان کرده

 غضب

 لذت

 ترس
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 (1ها ها و عالئم بيماریلم نشانهع) پانزدهم جلسۀ

 دالئل و عالئم کلی مزاج

 هدف درس 

 آشنایی با:

 های کلی مزاج.عالئم و نشانه 

 

 درآمد

شود. در بندی میو عالئم طبقه در جلسات قبل اشاره شد که طب نظری به سه شاخۀ امور طبيعيه، اسباب و علل و دالیل
هایی است که پزشک مبحث دالیل و عالئم بحث خواهد شد. علم دالئل و عالئم مجموعه عالمت جلسۀ امروز دربارۀ

ها را بيمار به پزشک بدهد که به آن در اصطالح طب جدید رسد اعم از اینكه نشانهها به تشخيص میتوسط آن
«symptom »دهد كهکه پزشک تشخيص مى گویند یا عالئمیمى«sign »شود.ناميده مى 

 

 دالئل و عالئم کلی مزاج

 ـ مَلمَس1

 ـ وضعيت جسمی2

 ـ شَعر)مو(3

 ـ لَون)رنگ(4

 ـ بدن5

 ـ نوم و یقظه )خواب و بيداری(6

 هاـ نوع حرکت7

 ـ دفع مواد زائد8

 ـ حاالت روحی و روانی9
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 (2ها ها و عالئم بيماریلم نشانهع) شانزدهم جلسۀ

 خالط اربعهغلبۀ اهاى عالئم و نشانه

 اهداف درس

 آشنایی با:

 هر یک از اخالط اربعه در بدن انسان؛  هاى غلبۀعالئم و نشانه 

 ا بررسی ادرار. تشخيص بيماری ب 

 درآمد

 هاى غلبۀ اخالط اربعه عالئم و نشانه

 هاى غلبۀ خلط خون نشانه .1

 هاى غلبۀ خلط بلغم نشانه .2

 هاى غلبۀ خلط صفرانشانه .3

 هاى غلبۀ خلط سودانشانه .4
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 (3ها ها و عالئم بيماریلم نشانهع) هفدهم جلسۀ

 هدف درس 

 آشنایی با:

 ها.ادرار و نبض و تأثير هر یک از آنها در تشخيص بيماری هاىانواع و ویژگی 

 درآمد

 های تشخيصی ادرارنشانه 

 الف( قوام ادرار   

 ادرار رقيق  .1

 ادرار غليظ  .2

 ب( بوى ادرار 

 ج( رسوب ادرار 

 . رسوب طبيعى1  

 . رسوب غير طبيعى 2 

 تشخيصى نبضهاى نشانه    

 شرایط گرفتن نبض  الف(

 گانۀ نبضچهار ب( حرکات

 ج( اجناس نبض

 گانۀ نبضسه د( اسباب

 فاعل  .1

  حاجت  .2

 آلت )شرایين(  .3
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